
Riziká z neočkovania

V roku 1926 zomrelo na Slovensku na záškrt 1 326 ľudí. V bývalom Československu
sa proti nemu začalo očkovať v roku 1946. Posledný prípad záškrtu bol na Slovensku v roku
1980. Išlo o 15 ročného chlapca, ktorý nebol zaočkovaný. 
Záškrt  je  vysoko  nákazlivý.  Príznaky  zahŕňajú  únavu,  horúčku,  bolesť  v krku,  problémy
s prehĺtaním, zvracanie, zimnicu a vysokú horúčku. V 10 % pacienti zažijú opuch krku. Tieto
prípady sú už spojené z rizikom smrti. Môže sa objaviť aj kožná forma.
V posledných 10 rokoch ( 2002 – 2012 ) v Lotyšsku po výpadkoch v očkovaní populácie bolo
2012 prípadov ochorenia, z toho 19 bolo smrteľných. 
Ak  proti  tejto  chorobe  prestaneme  očkovať,  môže  epidémia  záškrtu  vypuknúť  aj  na
Slovensku. 
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V roku 1956 bolo zavedené povinné očkovanie proti tetanu a proti čiernemu kašľu. 
Vďaka tomu sa napríklad už vyše 50 rokov u nás nevyskytol novorodenecký tetanus. 
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Čierny kašeľ – pri tejto chorobe sú kŕčovité záchvaty kašľa, človek až nemôže dýchať. Kašeľ
pripomína hlas kohúta. Touto chorobou sú ohrozené najviac nemenšie detí a dojčatá. Kvôli
nedostatočnému vývinu kašľacieho reflexu sa dusia a často sa dostávajú do komplikovaných
stavov spojených zo zápalom stredného ucha, zápalom  pľúc. V súčasnosti sa výskyt čierneho
kašľa  ojedinele objavuje ( 10 prípadov ročne ). Najčastejšie postihuje deti a mládež vo veku
12 – 18 rokov a dospelých. Celosvetovo sa uvažuje o odporúčaní preočkovania adolescentov
aj dospelých. 

V roku 1969 bolo  zavedené  plošné  povinné  očkovanie  proti  osýpkam.  Očkovanie
veľmi  výrazne  znížilo  chorobnosť  na  túto  nákazu.  V posledných  10 rokoch  sa  ochorenie
vyskytuje len ojedinele. 
Osýpky sú vírusovým ochorením so 100 percentnou nákazlivosťou, ktorého ťažký priebeh sa
môže  skončiť  smrťou.  V Európskej  únii  v  roku 2011   na  osýpky ochorelo  30  000 ľudí,
epidémia  bola  aj  v susednej  Ukrajine.  Samotné  ohorenie  je  pre  dieťa  nebezpečnejšie  ako
prípadné vedľajšie účinky očkovania. Neočkovaním svojich detí ohrozujeme aj okolie.
Za dostatočnú ochranu celej populácie sa považuje zaočkovanosť vyššia ako 95 percent, ktorú
zatiaľ  máme.  V prípade,  že  bude  stúpať  počet  rodičov  odmietajúcich  očkovanie  svojich
potomkov,  vytvorí  sa  aj  na  Slovensku  priestor  pre  epidémiu  osýpok,  ktorou  môžu  byť
ohrozené aj deti, ktoré neboli očkované pre nízky vek , alebo z vážnych zdravotných dôvodov
( napr. onkologický pacienti ), alebo si nevytvorili dostatočnú ochranu hladinu protilátok. Na 
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osýpky  neúčinkujú  antibiotiká,  pretože  chorobu  spôsobuje  vírus.  Liečba  je  len  podporná
a s chorobou sa musí vysporiadať sám organizmus.
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Detská obrna je vírusové infekčné ochorenie, ktoré môže skončiť ochrnutím ( najčastejšie
dolných končatín ) s trvalými následkami na celý život. Ak dôjde k postihnutiu dýchacích a
hltacích svalov, môže byť dokonca smrteľná. Jediným prenášačom detskej obrny je človek,
preto je možné toto ochorenie úplne potlačiť. Vakcína proti obrne bola vyvinutá v 50. rokoch
20.  storočia  a  bezprostredne  po  zavedení  vakcinácie  sa  v  mnohých  industrializovaných
krajinách okamžite znížila frekvencia výskytu tohto ochorenia. 
V roku  2002  bolo  potvrdené  zlikvidovanie  detskej  obrny  v Euroregióne  Svetovej
zdravotníckej organizácie, vrátane Slovenska. 
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